1. ikuskapenaren txostena
Eguzkibegi Ikastola
2014ko urtarrilaren 10a
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Eguzkibegi Ikastola Aktibatu+ Programan parte hartzen ari da. Programa horren helburua da
eskolan energiaren erabilera hobea egitea, bertako langileen eta ikasleen ohiturak aldatuz.
Prozesu horri hasiera emateko, Eguzkibegi Ikastolak lehenengo ikuskapena egin du, gaur
egun erabiltzen den energia-kantitatea zehaztu eta energiarekin zerikusia duten ohitura
desegokiak antzemateko. Lehenengo ikuskapenaren emaitzak txosten honetan jaso dira.
Ikastetxeari buruzko informazioa
Ikastetxearen izena: Eguzkibegi Ikastola
Helbidea: Eguzkibegi Ikastola Egia Auzoa , 11 A
48960 Galdakao
Ikasle kopurua: 696

Probintzia: Bizkaia

Haurtzaindegia kontatuta

Programan parte hartzen 1
duen irakasle kopurua:

Irakasle arduradunaren izena:

Programan parte hartzen 12
duen ikasle kopurua:

8 ikasle dira DBH 1.mailakoak eta beste 4, DBH
2.mailako ikasleak dira, 6 mutil eta 6 neska

1. Tailerraren data: 2013/11/07 Parte-hartzaile kopurua: 13
Ikasleak: 12
2. Tailerraren data:

Irakasleak: 1

Beste
batzuk:

Parte-hartzaile kopurua:
Ikasleak:
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Irakasleak:

Beste
batzuk:

Kontagailuen neurketa
Elektrizitate kontsumoaren datu fidagarririk ez dugunez ezin dugu energía kontsumo
globalaren inguruko datu zehatzik ezta horrek dakartzan CO 2 inguruko daturik eskeini.
Ohitura behaketaren emaitzak
Eskolako 4 ikasgeletan ausazko egiaztapen bat egin zen eskola-orduetatik kanpo, piztuta
zeuden tresna elektrikoak zeintzuk ziren jakiteko. Hona hemen emaitzak:

Bonbillak
Ordenagailuak
Monitoreak
Inprimagailuak
Eramangarriak
Arbel digitalak

1. ikerketa
Piztuta dagoen batez
Zeinek gastatzen du
bestekoa %
gehien
%28
1
%44
2
%44
3
%0
5
%0
5
%71
4
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Emaitzek erakusten dutenez, tresna ugari piztuta uzten dira; argiak uzten dira gehien %28
arekin. Argien kontsumo altua dela eta kontsumoan dakarren eragina oso altua da. Tresna
bakoitzak erabiltzen duen energia-kantitatea kontuan hartuz gero, emaitzetan ikusten da
argiak direla energia-kantitate handiena xahutzen dutenak, eta, ondoren, ordenagailu eta
monitoreak. Komunikazio ekintzetan arreta jarri beharko litzateke arlo horietan.
Ondorioa
Elektrizitate kontsumo datu fidagarririk gabe guztizko energia kontsumoa kalkulatzea zaila
da.
Entregatutako datuek erakusten dutenez tresna asko piztuta usten dira. Lan ona egin da eta
honek komunikazio kanpaina dibertigarri eta eraginkorrak sortzea ahalbidetuko du..
Hauek dira Aktibatu+ taldeak bere komunikazio kanpainen bidez hobetzen lagundu beharko
lukeen arlo nagusiak:


Argiak



Tresna informatikoak (ordenagailuak/monitoreak)



Arbel digitalak

Segi aurrera!
Txostenaren egilea: Carlos Oppe, GAP
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